ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
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ะโยชน์ ของการประกันภัยต่ อ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องใน
งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในความสามารถในการรับประกันภัยและ

บทที่ 4

การให้ บริการทีด่ ีแก่ ลูกค้ า

อาจารย์ สุนิดา พริบไหว
อาจารย์ เจษฎา สุ นันท์ ชัย

ขียนหลายท่าน ได้รวบรวมความหมายที่คล้ายคลึงกัน ได้ดังนี้
การเอาประกันภัยสาหรับผู้รับประกันภัย โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง
ระกันภัยต่อ (Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer)
มแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อสาหรับการประกันชีวิตที่เกิดขึ้นภายใต้
งกลับกัน บริษัทเอาประกันภัยต่อจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยจะเอาประกันภัยต่อ
องหรือไม่ต้องการจะเก็บไว้เอง
บประกันภัยต่อตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งบริษัท
ได้ รับประกัน ภั ยไว้ก่อนแล้วและมีภาระผูกพั น โดยตรงต่ อผู้เอา
ประกันภัยต่อจานวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนสาหรับการตกลงที่จะ
ที่รับประกันภัยต่อไว้นั้นตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
ษั ท รับ ประกัน ภั ย ต่ อกับ บริษั ท เอาประกัน ภัย ต่ อเท่ านั้ น บริษั ท
อาประกันภัยแต่อย่างใด ความเสี่ยงที่สามารถจะรับประกันภัยได้ก็
ช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันชีวิต สามารถโอนความเสี่ยงบางส่วน
กันภัยอีกรายหนึ่งหรือไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ
ความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยเผชิญอยู่ออกไป
ของผู้รับประกันภัยจากมหันตภัย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
นภัยรายหนึ่งรายใดได้ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัย
บผิ ด ชอบโดยสามารถที่ จ ะเอาประกัน ภัย ต่ อบางส่ วนไปยั ง ผู้ รับ
ที่ 3.1 เพื่อการกระจายความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ารประกอบธุรกิจประกั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า มการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
ลิขสินทภัธิย์ ของส�
ำนักงานคณะกรรมการก�
ำกับและส่งเสริ
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

บทที่ 4 การให้ บริการทีด่ แี ก่ลูกค้า
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต3-44-2 คู่มือปฏิบัติงานสาหรับ

2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
ตช.2
(1 ชั่วโมง)
ตารางที
่ 1.1 จานวนบริษัทประ

เรื่องที่

บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
4.1 เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
ประกันชีวิต
22
4.2 กระบวนการในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
ประกันวินาศภัย
51
4
4.3 การให้คาแนะนากรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกประกั
ค้า นสุขภาพ
ประกันภัยต่อ
โดยสรุ
1 ปแล้ว กา
- ประกันชีวิต
แนวคิด
นภัย1เอาไว้ไปให้บร
ประกัาธุนรวิกินจาศภั
ย นชีวิตประกั
1. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ต้องเริ่มต้นที่การปรับทัศนคติส่วนตน ให้เข้-าใจว่
ประกั
เป็
น
Ceding Company) บริษ
ธุรกิจแห่งการให้ เน้นสร้างความสัมพันธ์แบบไม่รู้ตัว ขยายเครือข่ายความสัมพัรวม
นธ์ให้มากขึ้น ผสมผสาน 79

การที่บริษัทประกันภัยรับ
เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ ได้แก่ งานสัมมนา กิจกรรมเพื่อสังคมและความบันเทิง เพื่อทาให้คอาจจะโอนภั
นที่ไม่
ยส่วนที่รับม
รู้จัก กลายเป็นคนรู้จัก และประยุกต์ใช้ Social Network ให้เข้ากับกลุ่มคนแต่ละยุคสมัย
ที่รับประกัรนกิภัจประกั
ยต่อนทีภั่รยับปร
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุ
2. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้า นประกันชีวิต เพื่อสนองต่อความต้องการส่วนบุคคล ครอบครั
ว
สามารถทาประกันภัยต่อ
ธุรกิจ ให้เข้ากับวิถีการเงินในวงจรชีวิต ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน ค่าใช้จ่าย ความสามารถในการชาระเบี
้ย ่ยงต่อให้กับบริษัท
2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตความเสี
ในประเทศไทย
ปัจจุบันจ
ประกัน กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ คือ 1) พิจารณารวบรวมข้อมูล 2) การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี
และ ่ยงของบริษัทรับป
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษ
3) การคัดเลือกแบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติม
ประกันภัยต่อและการปร
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2
3. การแนะนากรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าทาได้โดยการคานวณจานวนเงิน
เอาประกันชีวิต ด้วยกฎ 10 เท่าของรายได้ กฎ 5 เท่าของรายได้ กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี รวมภาระ
ทางการเงินต่าง ๆ ความสามารถในการเก็บออม 10% ของรายได้ต่อปี จานวนเงินเอาประกันชีวิตแบบ
ชดเชยอัตราเงินเฟ้อ การคานวณทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้ หาจานวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและความจาเป็ น ที่ อาจเกิด ในอนาคต มุ่ งเน้ น ให้ ลู กค้ามี ความสามารถในการชาระเบี้ ย
ประกันภัยจนครบสัญญา

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้
2. อธิบายกระบวนการในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้
3. ให้คาแนะนากรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ลิขสิทธิา์ ของสำนักงานคณะก
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

า
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คูการให้
่มือปฏิบบริัตกิงารที
านส่ดาหรั
ีแก่ลบูกตัค้วาแทนประกั
4-3 นชีวิต

การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
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เรื่องที่ 4.1
เทคนิคการสร้ างความสั มพันธ์ ทดี่ ีกบั ลูกค้ า

มีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่ในจุ
อ ทาบทาม
ดเริ่มต้นวงจรการขาย
เพื่อรู้จัก ตัวแทนประกันชีวิตจาเป็นต้องมีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก
แสดงการกระจายความเสี
งของบริ
ษัทประกั
ย คการสร้างความสัมพันธ์
วรทาความเข้าใจถึงผูเทคนิ
้มุ่งหวัคงการสร้
ตามรายชื
างความสั
่อเหล่ามนัพั้นนมีธ์หภาพที
ลายวิ่ ธ3.1ีในการแสวงหารายชื
่อ แต่ค่ยวรท
าความเข้
าใจถึนงภัเทคนิ
ะเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวัเพื
งที่อ่คแปลงผู
ุ้นเคยให้้มุ่งกหวั
ลายมาเป็
งที่แปลกหน้
นลูกค้าาให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคย และเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
ภัยต่อ ารายชื
คือ การที
ษัทงประกั
นภัให้ยโอนส่
อไป
ที่ไว้ใจโดยสรุ
จนถึงขัป้นแล้เป็วนการประกั
ศูนย์อิทธิพนลแนะน
่อผู้ม่บุ่งริหวั
รายใหม่
ต่อไปวนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยที่ได้รับ
นภัยเอาไว้
ไคปให้
ริงษจดหมายแนะน
ัทอืาว่
่น าบริษัทที่โาตัอนการเสี
ษัทอื่น าเรีนัย้นกว่นัากขายระดั
บริษัทเอาประกั
นภัยต่านให้
อ (Insurer
น้านั้น นักขายระดัประกั
บโลกหลายท่
เทคนิ
านให้
การส่
คบาแนะน
วไปยังผู่ย้มงภั
ุ่งหวัยให้
งทีบ่แริปลกหน้
บโลกหลายท่
คาแนะนorาว่า
Ceding
Company)
ษัทประกั
ับการประกัวนนใหญ่
ภัยต่อจไว้
กว่าาบริ
ษัทรับประกัานนั้นภัยและจ
ต่อ (Reinsurer)
รอ่านจดหมายเหล่
าเป็นั้นเรืและจ
่องที่เาไม่
สียเวลาโดยเปล่
ได้ว่าบริ
ใครเป็
นาผูประโยชน์
้สง่ นภัยที่รเพราะโดยส่
ะไม่เรีมยีใครอ่
นจดหมายเหล่
าไม่ได้ว่าใครเป็และ
นผู้สง่
การที
บ
่
ริ
ษ
ท
ั
ประกั
น
ภั
ย
รั
บ
เสี
ย
่
งภั
ย
ไว้
เ
องคื
อ
การรั
บ
เสี
ย
่
งภั
ย
ไว้
(Retention)
ในบางกรณี
ผ
ร
้
ู
บ
ั
ประกั
น
ภั
ย
ต่
อ
(Reinsurer)
สึกว่ามีผู้มุ่งหวังกาลัสิง่งรอเขาอยู
เดียวที่ได้่ ปซึระโยชน์
่งในความเป็
ก็คือนจริ
ตัวงแทนประกันชีวิตที่ส่งจดหมายนั้นได้รู้สึกว่ามีผู้มุ่งหวังกาลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
อาจจะโอนภั
ย
ส่
ว
นที
ร
่
บ
ั
มาไปยั
อื่นอีนกต้อวิงแสวงหาวิ
ธีการดังกล่ธาีกวารเข้
เรียกว่
นภัยต่ใอห้ช่มวีปงระสิ
(Retrocession)
ซึ่งบริเทคนิ
ษัท ค
มุ่งหวังรายใหม่ให้มีปไม่ระสิ
ได้เทป็ธินภเช่าพนนัโดยการใช้
้น ในทางปฏิ
เทคนิ
บงบริ
ัตคิจษึงจัทาเป็
าถึางผูการประกั
้มุ่งหวังรายใหม่
ทธิภาพ โดยการใช้
ที่รับการสร้
ประกัานงความสั
ภัยต่อทีม่รพัับนประกั
ธ์ดังนีน้ ภัยต่อช่วงนี้เรียกว่า บริษัทรับประกันต่อช่วง (Retrocessionnaire) บริษัทรับประกันภัย
สามารถทาประกั
นภัยต่บอทักัศบนคติ
บริษัทรับประกันภัยต่อได้มากกว่าหนึ่งแห่ง และบริษัทรับประกันภัยต่อก็สามารถกระจาย
1. การปรั
ความเสี่ยงต่อ2.ให้การขายแบบไม่
กับบริษัทรับประกั
ภัยาต่งความสั
ออื่นได้มขึพั้นนอยู
ับขนาดของความเสี
่ยงภัย (Risk) และความสามารถในการรับ
ขายนสร้
ธ์แ่กบบไม่
รู้ตัว
ความเสี่ยงของบริ
ษัทรับประกั
ยต่อแต่มลพัะแห่
3. การขยายเครื
อข่นาภัยความสั
นธ์ ง (Retention Limit) ดังในภาพที่ 3.2 ซึ่งแสดงการประกันชีวิต การ
ประกันภัยต่อ4.และการประกั
ภัยต่อช่วงในธุรกิจประกันภัย
การจัดงานสัมนมนา
5. การจัดกิจกรรม
6. การให้ก่อนรับ
7. การใช้ Social Network

1. การปรับทัศนคติ

บว่าคุณทามันอย่างไร แต่ขึ้นการสร้
อยู่กับาว่งความสั
าคุณต้องการ
มพันธ์เป็นเรื่องของทัศนคติ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณทามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ
เชื่ออย่างจริงจังว่า ทธุามั
รกินจหรื
ประกั
อไม่นตัชีวิตแทนประกั
ช่วยผู้มุ่งหวั
นชีงวิตต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติและความเชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกั นชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
กาแพงเบื้องต้นนี้ได้มากกว่
ตัวแทนประกั
าที่ผู้มุ่งหวั
นชีงวจะช่
ิตจะไม่
วยซืก้อล้สิานค้าจากเรา หากไม่สามารถทาลายกาแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
ติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับใคร
งสังคมและความสัมพันธ์ทางธุ
หลายครั
รกิจได้้งทีการพั
่ไม่สามารถแยกแยะระหว่
ฒนา
า งความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ริ่ม ที่ ก ารเปลี่ ย นความสั
ตนเองจากโลกส่
ม พั น ธ์ ท างสัวงนตั
คมมาเป็
ว ไปสู่ โนลกของธุ รกิ จ ประกั น ชี วิ ต นั้ น ต้ อ งเริ่ม ที่ ก ารเปลี่ ย นความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมมาเป็ น
ะกันชีวิตเป็นธุรกิจทีความสั
่เอาจากผู
มพั้คนนธ์ทแต่
างธุธุรกิจ ควรเป็
ให้ได้ ไม่
น ควรเริ่มต้นด้วยความคิดว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจ ควรเป็น
ชาระเบี้ยประกันภัยความคิ
และเฉลีดว่่ยาภัประกั
ยร่วมกั
นชีนวิตหากมี
เป็นธุภรัยกิจแห่งการให้ของผู้ คนที่คนกลุ่มหนึ่งชาระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
ว่าประกันชีวิตเป็นธุเกิรดกิแก่
จแห่สมาชิ
งการให้
ก สมาชิ
ที่ไม่มกีธผูุร้นกิั้นจก็ใดจะได้รับประโยชน์จากเหตุนั้น จึงถือว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด

ลิขสิลิทขสิธิ์ ทใของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
งเสริงเสริ
มการประกอบธุ
รกิจรประกั
นภันยภัห้ยามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
า า
ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
นการแสวงหากำไรทางการค้
ธิ์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกั
า บและส่
บและส่
มการประกอบธุ
กิจประกั
ห้ามนำไปใช้
ในการแสวงหากำไรทางการค้
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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บัตบิงานส
ัติงานส
าหรัาหบ
คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต3-43-4
4-4 คู่มคูือ่มปฏิือปฏิ

2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
สามารถทาได้ ทัศนคติเหล่านี้จะทาให้ตัวแทนประกันชีวิตเกิดความกล้าที่จะออกไปพบและสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน
และบอกเล่าเรื่องราวของการประกันชีวิตได้
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประ
ทัศนคติเป็นเรื่องสาคัญมากในธุรกิจประกันชีวิต เป็นกิจกรรมที่ต้องถูกตอกย้าอย่างสม่าเสมอจนทาให้
ทัศนคติ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต

บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
ประกันชีวิต
22
2. การขายแบบไม่ ขาย สร้ างความสั มพันธ์ แบบไม่ รู้ ตวั
ประกันวินาศภัย
51
นอร์แมน จี. เลอวีน ปรมาจารย์ด้านประกันชีวิตของโลกได้ให้เทคนิคนี้ในเวที
MDRT
(สโมสรล้
า
นเหรี
ย
ญ
ประกันสุขภาพ
4
โต๊ะกลม เป็นสโมสรของยอดนักขายประกันชีวิตทั่วโลก) ไว้ว่า โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มประกั
ักชอบเล่
า
ให้
ค
นอื
่
น
ฟั
ง
ถึ
ง
ตั
ว
เขา
นภัยต่อ
ปแล้
ปแล้
ว กา
ว
อาจจะเป็นเรื่องครอบครัว ความสาเร็จในชีวิต เรื่ องลูกของเขา หรืออื่นใด การที่จะได้ค-วามสั
1โดยสรุ
ประกัมนพัชีนวิตธ์อย่างรวดเร็ว คือ โดยสรุ
ประกั
ประกั
นภันยภั1เอาไว้
ยเอาไว้
ไปให้
ไปให้
บรบ
การฟังเรื่องราวของเหล่านั้นอย่างตั้งใจจริง และมีความรู้สึกร่วม นอกจากการฟังแล้ว -ต้ประกั
องเริ่มนถามค
วินาศภัาถามประกอบ
ย
ไปด้วย จุดสาคัญคือ ในขั้นตอนนี้ตัวแทนประกันชีวิตจะทาการคัดเลือกผู้มุ่งหวังด้วยการหาคาตอบของค
าถาม 4Ceding
ข้Ceding
อนี้ Company)
รวม
79Company)บริบษ

การที
การที
่บริ่บษริัทษประกั
ัทประกั
นภันยภัรัยบ
อาจจะโอนภั
ยส่ยวส่นที
วนที
่รับ่รมับ
1) คนคนนั้น ใช่หรือไม่ที่จะเป็นผู้มุ่งหวังที่ดีสาหรับเรา มีน้าใจ เข้ากับเราได้ไหม อยู่ใกล้แล้วไม่อึดอัด อาจจะโอนภั
่รทีับ่รประกั
ับประกั
ยภัต่ยอต่นทีอภั่รทียับ่รปร
ับ
กงานคณะกรรมการก
บและส่งเสริดูมการประกอบธุ
รนกิภัจนประกั
่มา: ส่เานั
2) คนคนนั้น มีปัญหาอะไรที่เราจะช่วยได้ไหม วิเคราะห์ข้อมูลทีจากที
ขาให้
เรามาในระหว่ากัางสนทนา
ว่าทีเขามี
สามารถท
สามารถท
าประกั
าประกั
นภันยภัต่ยอต
คุณสมบัติพอที่จะซื้อสินค้าไหม
ความเสี
่ยงต่
่ยงต่
อให้อให้
กปัับจกบริ
ษันัทษจ
รายชื
่อบริ ษทั ค่ประกั
นชีวิตความเสี
ในประเทศไทย
จุับบบริ
3) คนคนนั้ น เหมาะกั บ สิ น ค้ า ที่ เราจะขายหรื อ ไม่ ปกป้ อ งครอบครั2.2ว เกษี
ย ณอายุ
า รัก ษาพยาบาล
่ยงของบริ
รััทบษรป
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรงความเสี
23ความเสี
บริษ่ยัทงของบริ
และเป็ษนัทษบริ
โรคร้ายแรงได้หรือไม่
ประกั
ประกั
นภันยภัต่ยอต่และการปร
อและการป
และชื
่อเต็มเดัก่งงตารางที
่ 1.2ง ๆ ไปช่วยนาเสนอ
4) เรามีคุณสมบัติพอที่จะทาเรื่องนี้ด้วยตนเองหรือไม่ เรื่องบางเรื
่องเราไม่
ก็หาคนเก่
เมื่อได้คาตอบทั้ง 4 ข้อแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตจะรู้ว่าใครเหมาะสม จึงทาการนัดหมายเพื่อเข้าพบและทา
กิจกรรมการขายขั้นต่อไป ส่วนคนที่ไม่ได้เลือกในใจ ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดี เพียงแต่ไม่ได้มีธุรกิจร่วมกันเท่านั้น

คือ

3. การขยายเครือข่ ายความสั มพันธ์

เป็ น เทคนิ คการสร้างความสั มพั น ธ์ที่ ป ระหยั ด และทรงประสิ ท ธิภาพสู ง โดยสร้างจากลูกค้าปั จจุ บั น ไปสู่
ผู้มุ่งหวังรายอื่นผ่านเครือข่ายอาชีพ ญาติ คนรู้จัก ตัวแทนประกันชีวิตต้องสร้างความไว้วางใจอย่างสูงตั้งแต่เริ่มต้น
กระบวนการขายจนถึงการบริการ ให้ลูกค้าตระหนักถึงความเป็นมืออาชีพ จนลูกค้ายินดีและเต็มใจให้รายชื่อผู้มุ่งหวัง
ประกับนริชีกวารอย่
ิตจะให้
บริมกทีารอย่
เช่รนับที่ลูกค้าได้รับ
รายใหม่และคาดหวังว่าตัวแทนจะให้
างเต็
่ดังเช่านงเต็
ที่ลมูกทีค้่ดาังได้
เครือข่ายความสัมพันธ์เปรียบเหมือนใยแมงมุมที่ต้องมีจุดศูนย์กลางและขยายไปยังขอบข่าย โดยตัวแทน
ประกันชีวิตต้องพยายามหาว่าใครมีอิทธิพลกับใคร เช่น ลูกค้าทาอาชีพผู้รับเหมา คนในเครือข่ายความสัมพันธ์จะมี
อาชีพผู้รับเหมาช่วง ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง ช่างประปา วิศวกร สถาปนิก เป็นต้น เมื่อได้รายชื่อเหล่านั้นแล้ว ควรสอบถาม
ข้อมูลของผู้มุ่งหวังเบื้องต้นว่าเป็นใคร มีความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราอย่างไรก่อนที่จะเข้าพบตามกระบวนการขาย
หั ว ใจส าคั ญ ของเทคนิ คนี้ คือ เมื่ อ ได้ รายชื่ อแล้ ว ต้ องรีบ ท าการเข้ าพบ ยิ่ ง เร็ว ยิ่ งดี การขอต่ อรายชื่ อจาก
สิทธิ์ ของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
เครือข่ายนี้ สามารถทาได้ทุกช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่จาเป็นต้องรอถึงขัลิ้นขตอนส่
งมอบกรมธรรม์

ลิขลิสิขทสิธิทา์ ของสำนั
ธิ์ ของสำนั
กงานคณะ
กงานคณ
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้
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4. การจัดงานสั มมนา

การจัดงานสัมมนามุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบั นและเป็นประโยชน์กับผู้ฟัง อาจจะเป็น
ความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยมีการเชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งการจัดสัมมนา
นั้นมีองค์ประกอบหลักคือ กลุ่มบุคคลที่จะเข้าฟัง เนื้อหาที่ตรงตามความต้องการ รูปแบบ วิธีการในการจัดให้ตรงกับ
อายุและวุฒิภาวะของผู้ฟัง
ดงานสัมเพืมนาที
มีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่การจั
อ ทาบทาม
่อรู้จัก่มีมาตรฐาน เนื้อหาได้ประโยชน์จริงต่อผู้เข้าฟัง สถานที่จัดงานเหมาะสม ต้องผ่านการ
างดีาขงความสั
องผู้จัดงาน
วรทาความเข้าใจถึงวางแผนอย่
เทคนิคการสร้
มพันเพราะนั
ธ์ ่นคือการสร้างความน่าเชือถือต่อองค์กร หน่วยงาน และผู้เชิญ
ส่วนการจั
ดงานในธุ
ะเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้
กลายมาเป็
นลูกค้รกิาจประกันชีวิตปัจจุบันอาจมีหลายรูปแบบ เช่น จัดขึ้นด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
จริงของตัวแทนประกันชีวิต เอง ทาเอง บรรยายเอง เพราะมีกลุ่มผู้มุ่งหวังเป็นการเฉพาะ ในประเทศญี่ปุ่นมีการจัด
อไป
มมนาแบบนีานให้
้เป็นคปกติ
โดยการขายความเชี
่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การวางแผนภาษี การวางแผนการเงินครอบครัว
น้านั้น นักขายระดับสัโลกหลายท่
าแนะน
าว่า
น าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่
รอ่านจดหมายเหล่าเป็นั้นนต้และจ
ซึ่ง่ แต่
ละงานสัมมนานั
สึกว่ามีผู้มุ่งหวังกาลังรอเขาอยู
ซึ่งในความเป็
นจริง ้น ตัวแทนประกันชีวิตต้องหาผู้มุ่งหวังให้เหมาะกับงานสัมมนานั้น ๆ ถ้าสามารถสร้าง
้อหาสั
มนาที
่ดี เหมาะกั
บกลุค ่มคนฟัง แล้วเชิญผู้มุ่งหวังตรงกลุ่ม มีการออกบัตรเชิญอย่างเป็นทางการ การรับสมัคร
มุ่งหวังรายใหม่ให้มีปเนืระสิ
ทธิภมาพ
โดยการใช้
เทคนิ
ลงทะเบียน พร้อมการต้อนรับอย่างดีในงานสัมมนานั้น ๆ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในงาน ซึ่งเป็นจุดสาคัญ
และอ่อนไหวเพราะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ของผู้เข้าร่วมงาน เทคนิคนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว หาก
ผู้มุ่งหวังประทับใจงานสัมมนาก็จะง่ายต่อการทากิจกรรมการขายขั้นต่อไป เทคนิคสาคัญที่ผู้จั ดงานสัมมนาพบคือ
บางครั้งการกาหนดราคาบัตรเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาเพื่อให้เห็นคุณค่าของงานให้ผู้ถูกเชิญรับทราบ
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าร่วมตั้งแต่แรก
การรักษาความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา หลังจากงานสัมมนาเสร็จสิ้นนั้น เป็นเรื่องที่ต้ องตระหนัก
เพราะหากดาเนินการผิดจังหวะ สิ่งที่ทามาและลงทุนมาจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี

า

5. การจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมสามารถทาได้หลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมปลูกปะการัง กิจกรรมล่องเรือ
หรือแต่
กิจขกรรมอาสาสมั
าง ๆ เป็นต้น โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกัน นอกจากการทาความรู้จักแบบ
บว่าคุณทามันอย่างไร
ึ้นอยู่กับว่าคุณคต้รต่
องการ
ทางการแล้
เชื่ออย่างจริงจังว่า ไม่ธุรเกิป็จนประกั
นชีวิตวช่กิวจยผูกรรมแบบนี
้มุ่งหวัง ้สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้รวดเร็วและความไว้วางใจระหว่างกันมากยิ่งขึ้น
การจัดนกิชีจวกรรมสามารถท
กาแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกั
ิตจะไม่กล้า าได้ทั้งผู้มุ่งหวังที่ไม่รู้จักและผู้มุ่งหวังที่รู้จักได้พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับการเตรียมความ
พร้อมและการวางแผนงานที่ดีของกิจกรรมนั้น

งสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
6. การให้
ริ่ม ที่ ก ารเปลี่ ย นความสั
ม พั นกธ์่ อทนรั
างสับง คมมาเป็ น
ดยอดเทคนิ
คการสร้
ะกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผูเป็้คนสุแต่
ธุรกิจ ควรเป็
น างความสัมพันธ์ โดยเราเป็นผู้เริ่มกระทา โดยการให้กับกลุ่มตลาดเป้าหมาย เช่น
วยเหลือ่ยกิภัจยกรรมในชุ
มชนภเป็ัย นครูถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินแก่เด็ก ๆ เรื่องการเก็บออม เป็นวิทยากรอาสา ให้
ชาระเบี้ยประกันภัยช่และเฉลี
ร่วมกัน หากมี
ดผ่งาการให้
นวิทยุทชีุ่ไมม่ชน
ต้น เพื่อให้ผู้มุ่งหวังเริ่มรู้จักเรา เปิดใจยอมรับเราว่าเป็นผู้ชอบให้บริการ ซึ่งกิจกรรมใน
ว่าประกันชีวิตเป็นธุแนวคิ
รกิจแห่
มีธุรเป็กิจนใด

ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
ลิขสิทในการแสวงหากำไรทางการค้
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
า
บและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
เทคนิคนี้ต้องทาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล (Personal Brand) ให้คนจดจา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
ตามมา

ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประ

7. การใช้ Social Network

บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ

จดทะเบียนในประเทศไทย
22
51
4

เครือข่ายทางสังคม (Social Network) คือกระบวนการสื่อสารทั้งรูป ภาพเคลื
่อนไหว
ประกั
นชีวิต เสียง ตัวอักษร ผ่าน
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีโปรแกรมให้ใช้งานที่หลากหลาย เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ อินประกั
สตาแกรม
เป็นยต้น ทั้งยังช่วยใน
นวินาศภั
การสร้างการรับรู้ ปฏิสัมพันธ์กับคนที่รู้จักและไม่รู้จัก การพัฒ นาของผู้ใช้งานในเครืประกั
อข่ายสั
นสุงขคม
ภาพสามารถก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศทัประกั
่วโลกนเพื
ภัย่อต่ให้อ เราเข้าใจเครือข่าย
ทางสังคมดังกล่าวมากขึ้น ควรทาความเข้าใจโครงสร้างของสังคมที่ประกอบไปด้วยคนในแต่
ละยุนคชีสมั
- ประกั
วิต ย ซึ่งมีพฤติกรรม
ความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ ความรู้ความสามารถ ค่านิยม การบริหารจัดการที่แตกต่า-งกั
นออกไป
วิถีชีวิต
ประกั
นวินาศภัอาจจะมี
ย
ความเชื่อ การยอมรับ ทัศนคติที่แตกต่าง วีธีการสื่อสาร การใช้ภาษา ความคิดและการกระทาของคนรุ
รวม ่นต่าง ๆ ซึ่งเป็น
เรื่องที่ตัวแทนประกันชีวิตควรทาความเข้าใจ สรุปได้ดังตารางที่ 4.1

1
1
79

สานัคสมั
กงานคณะกรรมการก
ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ที่มา:ละยุ
ตารางที่ 4.1 โครงสร้ างสังคมของคนในแต่
ย

ปี เกิด
พื้นเพ

Generation
Baby Boom

Generation X

พ.ศ. 2489-2507

พ.ศ. 2508-2522

เกิดหลังสงคราม เห็น
ความสูญเสีย เคยเผชิญ
กับความยากลาบาก

ลักษณะนิสัย มีความอดทนสูง ทุ่มเท(ส่วนตัว)
สร้างฐานะ

2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
Z
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันGeneration
ภัยโดยตรง 23
บริษัท และเป็นบริษ
และชื
่อเต็2523-2543
มดังตารางที่ 1.2 พ.ศ. 2540 ขึน้ ไป
พ.ศ.
Generation Y

เกิดมาเห็นพ่อแม่ทางาน
หนัก ไม่อยากตรากตรา
เหมือนพ่อแม่

เติบโตมาด้วยคอมพิวเตอร์ เติบโตมาพร้อมกับสิ่ง
เชื่อว่าทุกอย่างใช้เงินซื้อได้ อานวยความสะดวก
มากมาย

ให้ความสาคัญกับความ
สมดุลระหว่างการทางาน
และชีวิตส่วนตัว เชื่อใน
เรื่อง Work Life Balance

ใจร้อน ไม่ชอบการรอคอย
ชอบส่งข้อความทาง
Twitter, Facebook
มากกว่าการพบกันซึ่งหน้า

เป็นตัวของตัวเองมาก
ก้าวร้าวกว่าสมัยก่อน
กล้าพูด กล้าขอ เป็น
มนุษย์สถิติ ชอบความ
รวดเร็ว

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

4-7

การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า

4-3

ตารางที่ 4.1 (ต่ อ)

Generation
Baby Boom
ปี เกิด
พ.ศ. 2489-2507
ลักษณะนิสัย
เชื่อว่าความก้าวหน้าต้อง
(การทางาน)
ค่อยเป็นค่อยไป ทางาน
มีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก
อย่างมีขั้นตอน สามารถ
วรทาความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสั
มพันธ์
รอคอยความสาเร็จ ทุ่มเท
ะเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็
นลูกมค้ทีา่ จงรักภักดี
ให้งานเต็
อไป
ไม่เปลี่ยนงานบ่อย
น้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่
ความก้าวหน้าานให้คาแนะน
รอได้ ค่อาว่ยเป็า นค่อยไป

า

รอ่านจดหมายเหล่านั้น และจาไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่
สึกว่ามีผู้มุ่งหวังกาลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิ
ทธิภาพ โดยการใช้
เทคโนโลยี
ไม่เข้เาทคนิ
ใจ ไม่คจาเป็น

การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
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Generation X

Generation Y

Generation Z

พ.ศ. 2508-2522
ชอบการทางานที่ไม่
เป็นทางการ ขยันเรียน รู้ ชอบการพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะ ใจกว้าง
รับฟังความเห็น

พ.ศ. 2523-2543
ไม่อดทน ต้องการเห็น
ความสาเร็จในระยะ
สั้นให้ความสาคัญกับ
เงินเดือนและโบนัส
ปัจจุบัน

พยายามไขว่คว้า

อยากได้ต้องเปลี่ยน
องค์กรใหม่

คุ้นเคยแต่ไม่เสพติด

สาคัญทีส่ ุด ขาดไม่ได้
อยากรู้อยากได้อะไรก็
หาได้ในอินเทอร์เน็ต

พ.ศ. 2540 ขึน้ ไป
ไม่ชอบเป็นลูกจ้าง มี
ความอิสระในตัวเอง
ค่อนข้างสูง มีแนวทาง
เป็นของตัวเองชัดเจน
ไม่เหมือนใคร และไม่
อยากให้ใครเหมือน
อยากเป็นเจ้าของ
กิจการขนาดใหญ่
หรือเล็กก็ได้
โทรศัพท์มือถือเป็น
อวัยวะ เข้าใจ
เทคโนโลยีดี

จากข้อมูลข้างต้น ตัวแทนประกันชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเรียนรู้ด้วยความเข้าใจในภาวะที่หลากหลาย
ซับซ้อนของสังคมและพัฒนาการของเทคโนโลยี มีการประยุกต์ใช้เครือข่ายทางสังคมในการสร้างกลุ่มคนที่รู้ จักใหม่
การสร้างสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีนั้น ข้อดีคือการเข้าถึงผู้คนได้ง่าย แต่ระดับความสัมพันธ์จะไม่แนบแน่น เปราะบาง
สามารถเข้าใจผิดได้ง่าย จึงต้องใช้ความถี่และความต่อเนื่องในการรู้จักกลุ่มคนใหม่ ๆ ในทางตรงกันข้ามข้อเสียมีมาก
เช่นกัน หากเกิดความไม่พอใจ และมีการแชร์ข้อมูลในเครือข่ายทางสังคม จะกระจายไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องใช้ด้วย
ความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมก่อนจะใช้งาน

บว่าคุณทามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ
เชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกั นชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
กาแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า

งสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ริ่ม ที่ ก ารเปลี่ ย นความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมมาเป็ น
ะกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจ ควรเป็น
ชาระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
ว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด

ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
ลิขสิทในการแสวงหากำไรทางการค้
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
า
บและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

4-8

คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

1-6

คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันชีวิต

4-8

2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1

เรื่องที่ 4.2
กระบวนการในการวิเคราะห์ ความต้ องการของลูกค้ า

ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประ

บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
ประกันชีวิต
22
การประกอบธุรกิจประกันชีวิตให้ยั่งยืน คือการแนะนาประกันชีวิตที่เหมาะสมให้
กับนลูวิกนค้าศภั
า มิยใช่เพียงแค่ขายได้ 51
ประกั
ในปีแรกและลูกค้าไม่ชาระเบี้ยประกัน ภัยในปีต่อไป ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องเข้าประกั
ใจกระบวนการวิ
นสุขภาพ เคราะห์ความ 4
ต้องการของลูกค้าเพื่อให้ทราบความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และยังต้องเตรียมความพร้
วย เพราะ
ประกันอภัมในอนาคตด้
ยต่อ
1
- ประกันชีวิต
ประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว
าศภัย ใช่ทักษะ 1
พบว่นาวินการขายไม่
จากการค้นคว้าและศึกษาประสบการณ์ของตัวแทนประกันชีวิตอาวุโสในรุ่นต่าง- ๆประกั
รวม พมาระยะเวลาหนึ่ง 79
สาคัญที่สุด ซึ่งน่าประหลาดใจไม่น้อย เพราะเมื่อตัวแทนประกันชีวิตมีประสบการณ์ทางานในอาชี

โดยส่วนใหญ่จะมีทักษะการขายเก่งขึ้น ความรู้ในสินค้ามีมากขึ้น แต่ปัญหาคือไม่รู้จะไปชักชวนใคร จะไปขายใคร ทาให้
หลายคนออกไปจากอาชีพ แนวคิดข้างต้นจึงสรุปเป็นความรู้ได้ว่า ความมั่นคงในธุรกิจประกันชีวิตในระยะยาว ทักษะ
ากับและส่
งเสริMarkets)
มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการก
สาคัญที่ต้องเชี่ยวชาญ คือ 1) การแสวงหาผู้มุ่งหวังและขยายตลาด (Prospecting
and Expanding
the
และ 2) ทักษะการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล (Fact Finding)
รายชื่อกบริ
ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการวิเคราะห์ความต้อ2.2
งการของลู
ค้านัษ่นทั เอง
บริษจกรรมการขาย
ัท เป็นบริษัททีประกอบด้
่รับประกันวภัยยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษ
ซึ่งทักษะที่สาคัญทั้ง 2 ประการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ 10 ขั้นตอนกิ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2
1. แสวงหาผู้มุ่งหวัง (Prospecting)
2. ทาบทามเพื่อการขาย (Approaching)
3. สัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล (Fact Finding)
4. ชี้ให้เห็นปัญหา (Identifying the Problems)
5. วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา (Creating the Solution)
6. การนาเสนอแนวทางแก้ปัญหา (Presenting the Solution)
7. การตอบข้อโต้แย้ง (Handling Objections)
8. ปิดการขาย (Closing the Sell)
9. บริการหลังการขาย (After Sale Service)
10. ขยายตลาด (Expanding the Markets)

ขั้นตอนกิจกรรมการขายดังกล่าวเป็นกระบวนการพื้นฐานที่สาคัญในอาชีพนี้ที่ต้องได้รับการทบทวน ฝึกฝน
ซ้าแล้ว ซ้าเล่า ซึ่งหากไม่สามารถแสวงหาผู้มุ่งหวังได้ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหลือจะไม่เกิดขึ้น เมื่อได้พบผู้มุ่งหวังแล้วทักษะ
การสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลจึงเป็นสิ่งจาเป็นลาดับต่อมาที่จะทาให้เราวิเคราะห์และเข้าใจปัญหา รวมทั้งเสนอวิธีการ
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
แก้ไขของปัญหานั้น ๆ จนปิดการขายได้ในที่สุด

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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หลังจากได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลแล้ว ขั้นต่อไปของการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิตที่
ต้องใช้ความรู้และเหตุผลในการปฏิบัติมี 3 ขั้นตอน คือ
1. พิจารณารวบรวมข้อมูล
2. วิเคราะห์ข้อมูล
ดเลือกแบบประกั
มีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่3.อ คัทาบทาม
เพื่อรู้จักนชีวิตและสัญญาเพิ่มเติม

า

วรทาความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
โดยมีกลายมาเป็
รายละเอียนดของการปฏิ
บัติงานดังนี้
ะเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้
ลูกค้า
อไป
พิจารณารวบรวมข้
น้านั้น นักขายระดับ1.โลกหลายท่
านให้คาแนะนอมูาว่ลา ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล (Fact Finding) โดยยึดหลักพิจารณาความจาเป็น
รอ่านจดหมายเหล่าและเหมาะสมกั
นั้น และจาไม่ได้บวฐานะทางการเงิ
่าใครเป็นผู้สง่ นของลูกค้า รวมถึงความต้องการด้านการเงินของแต่ละช่วงอายุ ดังนี้
สึกว่ามีผู้มุ่งหวังกาลังรอเขาอยู
นจริงต่ ากว่ า 20 ปี ) เป็ น ช่ ว งที่ เด็ ก ต้ อ งพึ่ ง พาพ่ อ แม่ ทัทั้ ง้ งค่ค่าาการศึ
การศึก กษาษาค่ าค่ใช้า ใช้
ย หรื
1.1่ ซึช่่งในความเป็
ว งศึ ก ษา (อายุ
จ่ าจย่ า หรื
อ ค่อา
มุ่งหวังรายใหม่ให้มีปค่รัาระสิ
ทธิภาพ โดยการใช้
เทคนิค ่อเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนมีบุตรหรือหลังคลอด เป้าหมายที่สาคัญคือการศึกษาของ
กรัษาพยาบาล
พ่อแม่ควรวางแผนเพื
กษาพยาบาล
บุตร
1.2 ช่ วงเริ่ มท างาน (อายุ 20-30 ปี ) เป็น ช่วงวัยที่เริ่มมี รายได้ เน้ นการออมเงิน เพื่อสร้างความมั่ งคั่งโดยมี
เป้าหมายและระยะเวลาในการออมที่ชัดเจน สามารถลงทุนแบบมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและผลตอบแทนดี ควบคู่ไป
กับการสร้างหลักประกันเพื่ออนาคตข้างหน้า
1.3 ช่ วงสร้ างครอบครั ว (อายุ 31-45 ปี ) เป็นช่วงที่ต้องดูแลทั้งคู่สมรส บุตร และพ่อแม่ การสร้างหลักประกัน
เพื่ อความมั่น คงในชี วิต คู่และครอบครัวเป็ น สิ่งที่ ส าคัญ ควรเลื อกแบบประกัน ที่ คุ้ม ครองระยะยาว ทุ น ประกัน สู ง
ครอบคลุมภาระความรับผิดชอบ การศึกษาของบุตร และภาระหนี้สินต่าง ๆ ที่มี รวมถึงการสร้างหลักประกันที่เก็บไว้
ดูแลคนที่ผู้เอาประกันรักและต้องการที่จะดูแลหากผู้เอาประกัน ภัยเสียชีวิตลง ควบคู่ไปกับการเก็บออมผ่านประกัน
ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ช่วยออมเงินในระยะปานกลางและระยะยาว และควรเริ่มเตรียมตัววางแผนเกษียณอายุสาหรับ
ตนเองผ่านการประกันชีวิตแบบบานาญ
บว่าคุณทามันอย่างไร แต่ขึ้น1.4
อยูช่่กวับงเสริ
ว่าคุณมสร้
ต้อางการ
งฐานะ (อายุ 46-60 ปี ) ช่วงอายุนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินเก็บ สามารถนาเงิ นออมไปลงทุนให้
เชื่ออย่างจริงจังว่า งอกเงยได้
ธุรกิจประกัควรลงทุ
นชีวิตช่นวในผลิ
ยผู้มุ่งตหวัภัณง ฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่า ควรสร้างหลักประกันที่แน่นอนให้กับชีวิต
กาแพงเบื้องต้นนี้ได้หรืตัวอแทนประกั
นชีวิตจะไม่
กล้่ราัก หรือถ้ามีภาระหนี้สิน ก็ควรสร้างหลักประกันที่ให้ความคุ้มครองสูง เป็นการช่วยลด
เพื่อเป็นมรดกให้
กับคนที
ความเสี่ยง แบ่งเบาความกังวลได้ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นควรทาประกันสุขภาพ ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง และประกัน ชีวิต
งสังคมและความสัแบบบ
มพันธ์านาญ
ทางธุรเพื
กิจ่อได้ความสบายใจหลั
การพัฒนา งเกษียณ
ริ่ม ที่ ก ารเปลี่ ย นความสั ม พั1.5
น ธ์ ทช่างสั
ง คมมาเป็
วงเกษี
ยณ (อายุน 60 ปี ขึ้นไป) เมื่ออายุมากขึ้น ความสี่ยงด้านสุขภาพก็เพิ่มขึ้น ควรสร้างหลักประกัน
ะกันชีวิตเป็นธุรกิจทีสุ่เขอาจากผู
กิจ ควรเป็
น งวลกับค่าใช้จ่าย สามารถดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน
ภาพ เพื้ค่อนชีวแต่
ิตอิธสุรระที
่ไม่ต้องกั
ชาระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
ว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด

ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
ลิขสิทในการแสวงหากำไรทางการค้
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
า
บและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1

2. วิเคราะห์ ข้อมูลจากการสั มภาษณ์ เพื่อดูว่าผู้มุ่งหวังมีความต้องการประเภทใด เป็นความต้องการส่วนตัว ความ

ต้องการด้านครอบครัว หรือความต้องการด้านธุรกิจ
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประ
2.1 ความต้ องการส่ วนตัว การใช้ชีวิตประจาวัน ของแต่ละบุคคลจะพบกับเหตุการณ์ ความไม่แน่นอนหลาย
ประการแตกต่างกันไปตามอาชีพ อายุ เพศ พื้นที่ ดังนั้น ความต้องการส่วนตัวในการท
นชีวิตจึรงกิอาจแตกต่
างกันยนในประเทศไทย
บริษาประกั
ัททีป่ ระกอบธุ
จ
จดทะเบี
ไป ดังนี้
ประกันชีวิต
22
1) ความต้องการเงินทุนสารองฉุกเฉินจากการประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วประกั
ย หรือนโรคร้
วินาศภัายแรง
ย ไปจนถึงขั้น 51
ทุพพลภาพชั่วคราว หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
ประกันสุขภาพ
4
2) การสูญเสียบุคคลหลักในการหารายได้ของคู่สมรส
ประกันภัยต่อ
3) ไม่สามารถชาระหนี้ได้ ด้วยลูกหนี้ถึงแก่กรรม หรือประสบอุบัติเหตุจนท-าให้
ทุพนพลภาพสิ
1
ประกั
ชีวิต ้นเชิงถาวร
4) ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง เพราะขาดรายได้หลังเกษียณ หรือรายได้-จประกั
ากเงินนประจ
วินาศภัาไม่
ย เพี ยงพอต่อ 1
การดารงชีวิตประจาวัน
รวม
79
5) ไม่ มีเงินมากพอที่ จะทาให้ ความต้องการและความใฝ่ฝัน ของตนเองเป็ นจริงได้ เช่น การเดิน ทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงบั้นปลายชีวิต
กงานคณะกรรมการก
ากับและส่
งเสริมาปั
การประกอบธุ
ที่มา: สวานันอกจากจะเสี
2.2 ความต้ องการด้ านครอบครั ว การสูญ เสียสมาชิกในครอบครั
ยใจแล้
ว อาจน
ญ หา รกิจประกันภัย
ทางการเงินมาสู่ครอบครัวได้ ถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้หารายได้หลักให้กับครอบครัว ดังนั้น ความต้องการทางด้านครอบครัว
2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
ที่อาจเกิดขึ้นจึงมีดังนี้
ัท เป็ค่นาบริ
ัทที่รับประกัเป็นนภัต้ยนโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษ
1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่บริาทษาศพ
จัดษการงานศพ
่อเต็มาดันงตารางที
่ 1.2
2) ค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพื่อการดารงชีพ เช่น ค่า ใช้จ่าและชื
ยภายในบ้
ค่าเลี้ยงดู
บุตร เงินเลี้ยงดูผู้อยู่ใน
อุปการะ ค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ เป็นต้น
3) หากครอบครัวนั้นมีบุตร ต้องเตรียมเงินเพื่อการศึกษาของบุตร หรือต้องการให้บุตรได้รับการศึกษาใน
ระดับสูงเพียงใดก็ยิ่งจาเป็นต้องเตรียมเงินทุนสารองไว้มากเพียงนั้น
2.3 ความต้ องการด้ านธุรกิจ การสูญเสียบุคคลสาคัญของธุรกิจ ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของธุรกิจ
นั้น ๆ และส่งผลต่อไปยังความอยู่รอดของธุรกิจในอนาคต ดังนั้น ความต้องการทางด้านธุรกิจ ที่อาจเกิดขึ้นมีดังนี้
1) การที่บริษัทสูญเสียผู้ถือหุ้นจากการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร ก่อให้เกิดปัญหาการบริหารธุรกิจ ได้
ต่อเนื่อง หากผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นมาถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวเพราะไม่เข้าใจธุรกิจหรือเหตุผล
อื่น ๆ จึงต้องหาเงินมาซื้อหุ้นในสัดส่วนดังกล่าว และมอบให้ทายาทของหุ้นส่วนที่จากไป
2) เกิดปัญหาด้านหนี้สิน ลูกหนี้ถือโอกาสไม่ชาระหนี้ หรือประวิงเวลา หรืออาจประสบปัญหาจากการที่
บุคคลนั้นไปค้าประกันหนี้ให้บุคคลอื่น หรือมีเครดิตต่อธนาคาร
3) เมื่อผู้บริหารที่มีความสาคัญ เกิด การเสียชีวิต ทุพพลภาพ ย่อมส่งผลต่อการบริหารงานของบริษัท
หากบุคคลดังกล่าวมีอิทธิ พลต่อการหารายได้เข้าธุรกิจแล้วด้วย การที่จะหาบุคคลที่มีความสามารถทัดเทียมกันมา
ทดแทน ย่อมทาได้ยากในระยะเวลาอันสั้น ประเด็นของเงินทุนและระยะเวลาในการสรรหาคนใหม่เข้ามาบริหาร จึง
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
จาเป็นต้องหากระแสเงินสดมาใช้จ่ายในธุรกิจนั้น ๆ
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3. คัดเลือกแบบประกัน ต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งด้านจานวนเงินเอาประกันชีวิต ระยะเวลาความ

คุ้มครอง รายได้ ของลูกค้าในปัจจุบัน การเพิ่ มขึ้นของรายได้ในอนาคต อัตราเงินเฟ้อที่ ทาให้อานาจซื้อลดลง และ
ผลประโยชน์ทางภาษี
เมื่อกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเสร็จแล้ว จะนาไปสู่การนาเสนอแบบประกัน พร้อมทั้ง
เหตุผลในการนาเสนอแบบประกันชีวิตนั้น ๆ เช่น
่วระยะเวลา
มีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่1)อ แบบชั
ทาบทาม
เพื่อรู้จักเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงในชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
2) แบบตลอดชี
าหรับ ผู้ ที่ ต้ องการความคุ้ ม ครองสู ง และได้ เงิ น เมื่ อเสี ย ชี วิต สร้างมรดกให้ กั บ
วรทาความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้
างความสัมพพันเหมาะส
ธ์
หรือกเงิลายมาเป็
นก้อนให้นคลูู่สกมรส
ะเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวัลูงกทีหลาน
่คุ้นเคยให้
ค้า
3) แบบสะสมทรัพย์ เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการออมทรัพย์ให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน
อไป
และได้าว่
รับความคุ
้มครองชีวิตด้วย
น้านั้น นักขายระดับระยะเวลาที
โลกหลายท่่กาาหนด
นให้คาแนะน
า
แบบเงิ
ได้ประจ
รอ่านจดหมายเหล่านั้น และจ4)าไม่
ได้ว่านใครเป็
นผู้สาหรื
ง่ อแบบบานาญ เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการรายได้ประจายามเกษียณอายุ
ตัว่ แทนประกั
นชีนวจริ
ิตต้งองทาหน้าที่อธิบายผลประโยชน์ และเงื่อนไขของกรมธรรม์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนใน
สึกว่ามีผู้มุ่งหวังกาลังรอเขาอยู
ซึ่งในความเป็
้มุ่งหวัเงทคนิ
มีข้อคสงสัยสามารถตอบข้อสงสัยและคาถามต่าง ๆ ของผู้มุ่งหวังได้ หากนาเสนอไปแล้ว ยังไม่
มุ่งหวังรายใหม่ให้มีปสาระส
ระสิทาคั
ธิภญาพหากผู
โดยการใช้
ตรงต่อความต้องการ แสดงว่ามีความผิดพลาดจากข้อมูลที่ได้รับ จึงต้องแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วกลับไปวิเคราะห์
ความต้องการใหม่ เพื่อนาเสนอแบบประกันที่ตรงความต้องการต่อไป หรือหยุดการนาเสนอเพื่อยุติการขายทันทีหาก
ผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ

า

บว่าคุณทามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ
เชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกั นชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
กาแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า

งสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ริ่ม ที่ ก ารเปลี่ ย นความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมมาเป็ น
ะกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจ ควรเป็น
ภาพที่ 4.1 ตัวอย่ างวิถีการเงินในวงจรชีวติ มนุษย์ ทางานประจา เมือ่ เทียบเป็ นมูลค่ าทางการเงิน
ชาระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
ว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด

ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
ลิขสิทในการแสวงหากำไรทางการค้
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
า
บและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
จากภาพที่ 4.1 เป็นตัวอย่างของวิถีการเงินในวงจรชีวิตมนุษย์ทางานประจา สามารถอธิบายได้ดังนี้
ในวงจรชีวิตคน ประกอบด้วย 2 ช่วงใหญ่ คือ
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประ
(1) ช่วงหารายได้ เริ่มจากคนโสด มีครอบครัว มีบุตร เตรียมเกษียณ
(2) ช่วงหลังเกษียณ ใช้รายได้จากช่วงการทางานที่เตรียมไว้
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
ในช่วงอายุ 25 – 65 นั้น เป็นช่วงที่ยังสามารถหารายได้ เมื่อเทียบกับระยะเวลา
อายุ 25 ปีนั้นมีโอกาสในการ
ประกันชีวิต
22
แสวงหารายได้ยาวนานจนถึง อายุ 65 ปี ในช่วงนี้จึงมีทุนมนุษย์ (Human Capital) สูง คิดรายได้จากค่าจ้างที่สามารถ
ประกันวินาศภัย
51
ปรับสูงขึ้นได้ในอนาคต แล้วค่อยลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นจนถึงวัยที่ความสามารถในการหารายได้ลดลง ทาให้ทุนมนุษย์
ประกันสุขภาพ
4
(Human Capital) ลดต่าลง
ประกันภัยต่อ
รายได้ จ ากค่าจ้ า งส่ วนหนึ่ งจะถูกน ามาเก็บ ออมหรือลงทุ น ก่อให้ เกิด ทุ น การเงิน (Financial Capital) ที่
1
- ประกันชีวิต
ค่อย ๆ สะสมตามระยะเวลาที่ผ่านไป ซึ่งจะมาทดแทนรายได้จากค่าจ้างในอนาคต หลั-งประกั
จากนัน้นวิทุนนาศภั
การเงิ
น
ก้
อ
นนี
้
จ
ะ
ย
1
เป็นรายได้ประจาที่ไว้ใช้ยามสูเกษี
งอายุ
ยณอายุ
รวม
79
หลังจากการเกษียณอายุแล้ว รายได้ประจาจะถูกนาไปใช้จ่ายจาเป็นต่อการดารงชีพ และอีกส่วนหนึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายผันแปรตามดุลพินิจ (Discretionary) เพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างที่ ยังมีอยู่ ค่าใช้จ่ายที่จะค่อย ๆ
เพิ่มขึ้นในเมื่ออายุสูงขึ้นคือค่ารักษาพยาบาล
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
การให้คาแนะนา ขึ้นกับความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์การทางาน พึงระลึกไว้เสมอว่า ประกันชีวิต
เป็นเครื่องมือด้านการบริหารความเสี่ยงภัยส่วนบุคคล ไม่ใช่เครื่องมือ ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุ
อน
2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันนชีสูวงิตเหมื
ในประเทศไทย
ปัจจุบันจ
ทรัพย์สินการลงทุนประเภทอื่น เช่น หุ้น กองทุนรวม จึงควรดูความสามารถในการช
ของผู้มุ่ง23
หวังบริษัท และเป็นบริษ
บริษัท เป็นบริาระเบี
ษัทที่ร้ยับประกั
ประกันนชีภัวยิตโดยตรง
เป็นหลัก เกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้นมีดังนี้
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2
(1) ถ้าเป็นคนโสด ไม่มีภาระทางการเงิน เบี้ยประกันภัยต่อปี ไม่ควรเกิน 15–20% ของรายได้ต่อปี
(2) ถ้าเป็นบุคคลที่มีครอบครัว เบี้ยประกันภัยต่อปี ไม่ควรเกิน 10–15% ของรายได้ต่อปี
ตัวอย่ าง นายสมชาย อายุ 30 ปี กาลังจะแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า ปัจจุบันทางานรับจ้างในบริษัทเอกชน ได้
เงินเดือน 35,000 บาท มีโบนัส 3 เดือน วางแผนเกษียณอายุ 60 ปี มีเงินประกันสังคมจ่ายเดือนละ 750 บาท บริษัท
ทาประกันกลุ่มเป็นสวัสดิการให้พนักงาน โดยมีความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาทต่อปี
มีภาระหนี้สินในการผ่อนบ้าน 1,500,000 บาท
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ตารางที่ 4.3 แบบประเมินความเสี่ยง เพือ่ วิเคราะห์ ความต้ องการของลูกค้ า กรณีนายสมชาย
เหตุการณ์

ผลกระทบ
ทางการเงิน

ด้ านความต้ องการส่ วนตัว
กรณีเสียชีวิต
สูง
มีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก
กรณีทุพพลภาพ
สูง
วรทาความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
กรณีเจ็บป่วย
ต่า

ะเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
อไป
กรณีรักษาตัวใน รพ. /
ปานกลาง
น้านั้น นักขายระดับผ่โลกหลายท่
า
นให้
ค
าแนะน
าว่
า
าตัด
รอ่านจดหมายเหล่ากรณี
นั้น เและจ
ด้ว่าใครเป็นผู้สง่ สูง
จ็บป่วาไม่
ยด้วไยโรค
สึกว่ามีผู้มุ่งหวังกาลัร้งารอเขาอยู
่ ซึง่ง)ในความเป็นจริง
ยแรง (มะเร็
มุ่งหวังรายใหม่ให้มีปอุระสิ
ทธิภาพ โดยการใช้เทคนิคปานกลาง
บัติเหตุ

โอกาสในการเกิด
ต่า
ต่า
ปานกลาง

เงินทุนคุ้มครองภาระหนี้สิน
สูง
ระยะยาว
เงินทุนเพื่อการเกษียณอายุ
ด้ านครอบครัว
เงินทุนภาระค่าใช้จ่ายใน
สูง
ครอบครัว
เงินทุนภาระค่าใช้จ่าย
รักษาพยาบาล
ทุนการศึกษาของบุตร
เงินทุนภาระค่าใช้จ่าย
ต่า
บว่าคุณทามันอย่างไร
แต่
ข
้
ึ
น
อยู
่
ก
ั
บ
ว่
า
คุ
ณ
ต้
อ
งการ
ครั้งสุดท้าย

ต่า

ประกันภัยทีม่ ี
ประกันสังคม
ประกันสังคม
ประกันสังคม
ประกันกลุม่
ประกันสังคม
ประกันกลุม่

ต่า
ต่า

แนะนาจัดการ
ความเสี่ยง

หมายเหตุ

โอน
โอน
โอน
โอน
โอน

ประกันสังคม
ประกันกลุม่

ต่า

โอน
โอน

ต่า

ประกันกลุม่

โอน

ต่า

ประกันสังคม
ประกันกลุม่

โอน

เชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกั นชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
กาแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกั
ชีวิตจะไม่
กล้าองการนั้ น จาเป็น ต้ องอาศัยข้อมูลทางวิชาการอ้างอิง เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพอย่าง
การวิเนคราะห์
ความต้

ชัดเจน การวิเคราะห์นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของตัวแทนประกันชีวิตนั้น พึงจาไว้ว่า การวิเคราะห์ความต้องการนั้นมี
งสังคมและความสัแนวโน้
มพันธ์ทมางธุ
กิจนได้แต่การพั
ฒนานต้องเหมือนกันทุกประการ ขึ้นอยู่กับมุมมอง วิธีคิด ประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่สะสมเอาไว้
คล้ารยกั
ไม่จาเป็
ริ่ม ที่ ก ารเปลี่ ย นความสั
ม พักนค้ธ์าและตั
ท างสัวงแทนประกั
คมมาเป็ นนชีวิต
ทั้งของลู
ะกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผูเห็้คนนได้แต่ว่าธจากข้
ุรกิจ ควรเป็
อมูลทีน่ได้มาจากการสัมภาษณ์ครั้งแรกยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อมีการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลใน
ชาระเบี้ยประกันภัยครัและเฉลี
ภัยร่วามกั
น หากมีภอายุ
ัย 30 ปี อยู่ในวัยที่ยังแข็งแรง มีเป้าหมายจะแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า ซึ่ งจาเป็นต้องใช้
้งต่อมา่ยพบว่
นายสมชาย
ว่าประกันชีวิตเป็นธุเงิรนกิเป็
จแห่
กิจใด งงานจานวนหนึ่ง มีภาระผ่อนบ้าน 1,500,000 บาท ตั้งใจเกษียณตอนอายุ 60 ปี ซึ่งจะ
นค่งาการให้
สินสอดที่ไค่ม่ามจัีธดุรงานแต่
เหลือเวลาทางานและหารายได้ 30 ปี จากปัจจุบัน

ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
ลิขสิทในการแสวงหากำไรทางการค้
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
า
บและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
รายได้ต่อปี (35,000 x 12) + (35,000 x 3) = 525,000 บาท
รายจ่ายประกันสังคมปีละ
750 x 12 = 9,000 บาท
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประ
ข้อมูลที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องหาเพิ่ม
1. งบประมาณในการแต่งงาน ต้องใช้เงินเท่าไร จะเก็บเงินด้วยวิธีการไหน อย่างไร
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
2. จานวนเงินที่ต้องผ่อนบ้าน จานวนเท่าไร
ประกันชีวิต
22
3. นาเสนอข้อมูลจากแบบประเมินความเสี่ยงที่ทาไว้ โดยการสอบถามนายสมชายจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
ประกันวินาศภัย
51
อาจจะเกิดขึ้น ทั้งด้านความต้องการส่วนตัว และด้านครอบครัว โดยจัดลาดับความสาคัญกับเหตุการณ์
ประกันสุขภาพ
4
4. ประมาณความสามารถในการชาระเบี้ยประกันภัย ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังมีวิ ธีการทารายละเอียดอีกหลาย
ประกันภัยต่อ
ประการตามวิธีการของการวางแผนการเงิน แต่ในที่นี้เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงาน จะใช้หลักการที่ว่า ความสามารถ
1
- ประกันชีวิต
ในการช าระเบี้ ย ประกั น ภั ย ที่ เหมาะสมไม่ ค วรเกิ น 10% ของรายได้ ต่ อ ปี โดยน ารายได้
ไ
ม่
ห
ั
ก
ภาระต่
า
ง
ๆ
เช่
น
- ประกันวินาศภัย
1
ประกันสังคม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอื่น ๆ มาคานวณ
รวม
79
5. ในกรณี นี้ นายสมชายไม่ควรชาระเบี้ยประกันภัยเกิน 52,500 ต่อปี หากนายสมชายให้ความสาคัญกับ
ภาระหนี้สินของการผ่อนบ้าน 1,500,000 บาท ตัวแทนประกันชีวิตต้องแนะนาแบบประกันชีวิตที่เหมาะสม เช่น
(1) แบบชั่วระยะเวลา โดยดูระยะเวลาความคุ้มครองที่เหมาะสม
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(2) แบบตลอดชีพ ระยะเวลาช าระเบี้ ยประกันภัย 20 ปี หรือระยะเวลาอื่ น ๆ ที่ เหมาะสมกับ นาย
สมชายเมื่อได้คัดเลือกแบบประกันที่เหมาะสมแล้ว ควรทาการเปรียบเทียบของแบบประกั
นที่อ่เบริ
ลือษกให้
นายสมชาย
2.2 รายชื
ทั ประกั
นชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
(3) แบบประกันชั่วระยะเวลา เบี้ยประกันภัยต่า ความคุ้มบริ
ครองสู
ง ไม่
มีมษูลัทค่ทีา่รเงิับนประกั
สด ไม่นถภัือยเป็โดยตรง
นการออม
ษัท เป็
นบริ
23 บริษัท และเป็นบริษ
(4) แบบตลอดชีพ เบี้ยสูงกว่าแบบชั่วระยะเวลา ความคุ้มและชื
ครองสู
เทียบทุน่ 1.2
ประกันเท่ากัน) มีมูลค่า
่อเต็ง ม(เมืดัง่อตารางที
เงินสดในอนาคต ถือเป็นการออมและการคุ้มครองไปในตัว ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 90 ปีหรืออื่นใด แล้วแต่แบบของ
บริษัทประกันชีวิตที่ตนสังกัดอยู่
แบบประกัน

จานวน เบีย้ ประกัน
เงินเอา
ชีวติ ต่ อปี
ประกัน
ชีวติ
ชั่วระยะเวลา 1,500,000
9,383
คุ้มครอง
15 ปี
ตลอดชีพ
1,500,000 30,090
(ชาระเบี้ย 20
ปี)

ระยะเวลา ระยะเวลา
คุ้มครอง ชาระเบีย้

15 ปี

15 ปี

รวมเบีย้
ประกัน
ตลอด
สัญญา
140,745

ถึงอายุ
90 ปี

20 ปี

601,800

มูลค่ าเวนคืน
เงินสด

ผลประโยชน์
ทางภาษี

ไม่มมี ูลค่า

นาไปลดหย่อน
ภาษีได้

สิ้นปีกรมธรรม์
ที่ 20 เท่ากับ
604,500 บาท

นาไปลดหย่อน
ภาษีได้

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
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ความแตกต่างของเบี้ยประกัน ภัยที่แตกต่างกันจะขึ้นกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันตามสัญญาประกันชีวิต
การเปรีย บเที ยบจะต้ องเปรีย บเที ยบให้ ต รงกัน ในแต่ ล ะประเด็ น เพื่ อ ป้ องกัน ความเข้า ใจผิด ส่ว นการตั ด สิ น ใจท า
ประกันภัยนั้นขึ้นกับการตัดสินใจของนายสมชาย หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตคือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุม และ
แนะนาในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับนายสมชายมากที่สุด ไม่เร่งรัดการตัดสินใจซื้อ
6. บางกรณี นายสมชายอาจไม่ได้ให้ความสาคัญของการผ่อนชาระค่าบ้าน เพราะคิดว่าตนเองมีความสามารถ
ในการหารายได้และไม่กลัวความเสี่ยงจากการเสียชีวิต ในขั้นตอนนี้ตัวแทนประกันชีวิตควรให้คาแนะนาความเสี่ยงที่
มีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก
ซ่อนเร้นอยู่ หากนายสมชายยังไม่มีความต้องการในประเด็นนี้ ตัวแทนประกันชีวิตก็ไม่ควรฝืนความต้องการของนาย
วรทาความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
สมชาย ควรตอบสนองความต้องการของนายสมชายเป็นหลัก
ะเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
7. หากนายสมชาย ต้องการเก็บเงินเพื่อการแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า และให้ความสาคัญเป็นลาดับที่ 1 ใน
อไป
กรณีเช่นนี้สินค้าประกันชีวิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ เพราะประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว จึงต้องไปดู
น้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้คาแนะนาว่า
ความต้องการในลาดับอื่นต่อไป หรือแนะนาการเก็บออมเพื่อลงทุนแบบอื่นที่ตอบเป้าหมายนายสมชายได้
รอ่านจดหมายเหล่านั้น และจาไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่
8. หากสิ่งที่นายสมชายต้องการคือแต่งงานใน 2 ปีข้างหน้า ควรให้ข้อคิดถึงแต่ภาระการเลี้ยงดูบิดา-มารดาที่
สึกว่ามีผู้มุ่งหวังกาลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
เลี้ยงดูตนมา หากแต่งงานไป ท่านจะลาบาก การทาประกันชีวิตแล้วยกผลประโยชน์ให้บิดา-มารดาจึงน่าจะเป็นโอกาส
มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
อันดีในการตอบแทนบุญคุณบิดา-มารดา หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน แต่ถ้าหากไม่เกิดเหตุการณ์อะไร ก็ยังสามารถ
เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เป็นคู่สมรสได้ในอนาคต ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ของชีวิตในขณะนั้น จึงควรทาประกันชีวิตจานวน
หนึ่ง โดยดูความสามารถในการชาระเบี้ย ประกันภัยในปัจจุบันว่าจะไม่เป็นการตัดโอกาสการทาประกันชีวิตในอนาคต
ด้วย เพราะต้องตระหนักว่า รายได้ของลูกค้าจากัด ควรให้คาแนะนาที่เหมาะสม ให้เงินของลูกค้าเกิดผลประโยชน์ที่
เหมาะสมโดยไม่หวังผลประโยชน์เฉพาะหน้า
9. การแนะนาสัญ ญาเพิ่มเติม เพื่อ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมต่อความเสี่ยงที่จะพึงมี สามารถแนะนาให้
เหมาะสมกับความสามารถทางการเงินของนายสมชาย โดยพิจารณาผลประโยชน์ที่นายสมชายได้เป็นหลัก

า

บว่าคุณทามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ
เชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกั นชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
กาแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า

งสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ริ่ม ที่ ก ารเปลี่ ย นความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมมาเป็ น
ะกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจ ควรเป็น
ชาระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
ว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด

ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
ลิขสิทในการแสวงหากำไรทางการค้
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
า
บและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1

เรื่องที่ 4.3
การให้ คาแนะนากรมธรรม์ ประกันชีวติ ทีเ่ หมาะสม
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
กับความต้ องการของลูกค้ า
ประกันชีวิต

ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประ
จดทะเบียนในประเทศไทย
22
51
4

ประกันวินาศภัย
ประกันสุขภาพ
หลังจากที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าแล้ว หน้าที่ของตั
วแทนประกั
ประกั
นภัยต่อ นชีวิตคือ การให้
คาแนะนาที่เหมาะสมกับลูกค้าว่า ความเสี่ยงภัยแบบใดควรใช้ประกันชีวิตแบบใดในการแก้
ไขปันญชีหา
- ประกั
วิต โดยชี้แจงเหตุผล 1
ให้ชัดเจน การให้คาแนะนากรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแยกพิ
- ประกัจนารณาเป็
วินาศภัยนสองด้าน คือ 1
1) ด้านจานวนเงินเอาประกันชีวิต และ 2) ด้านการเกษียณอายุ ดังนี้
รวม
79

1. ด้ านจานวนเงินเอาประกันชีวติ

ากับวและส่
งเสริมการประกอบธุ
ที่มนา:ชีสวานั
ตลาดประกันชีวิตประเทศไทย การกาหนดจานวนเงินเอาประกั
ิต ส่กวงานคณะกรรมการก
นใหญ่จะมาจากตั
แทนประกั
นชีวิต รกิจประกันภัย
เป็น ผู้ท าการเสนอขายเป็นหลัก และถูกต่ อรองโดยลูกค้า เป็นการขายแบบสาเร็จรูป ลูกค้าเพียงพิ จารณาว่ามีเงิน
2.2 ตรายชื
บริ้อษทโดยมิ
ั ประกั
ิตในประเทศไทย
ปัจจุบันจ
พอที่จะสามารถชาระเบี้ยประกันภัยได้หรือไม่ในตอนที่ถูกเสนอขาย หากเพียงพอก็
ัดสิน่อใจซื
ได้นพชีิจวารณาว่
า
บริษาัทนประกั
เป็นบรินษชีวัทิตทีมากพอ
่รับประกัและจ
นภัยโดยตรง
จานวนเงินเอาประกันชีวิตนั้นจะเหมาะสมหรือไม่ เพราะไม่มีความรู้ทางด้
านวนเงิน23เอาบริษัท และเป็นบริษ
่อเต็มดังตารางที
ประกันชีวิตที่ทานั้นสามารถตอบสนองความจาเป็นทางการเงินที่อาจเกิและชื
ดขึ้นในอนาคตจริ
งหรื่ อ1.2
ไม่ เบี้ยประกันภัยที่ทา
ในปีแรกเหมาะสมหรือไม่ มีความสามารถทางการเงินในการชาระเบี้ย ประกันภัยปีต่อ ๆ ไปหรือไม่ ลูกค้าจานวนหนึ่ง
ซื้อประกันภัยเพราะอยากช่วยตัวแทนประกันชีวิต ถ้ามองในด้านดี มีประกันภัยดีกว่าไม่มี แต่ถ้ามองในเชิงคุณค่าความ
เป็นมืออาชีพ อาจต้องปรับวิธีการคานวณจานวนเงินเอาประกันชีวิต เพื่อช่วยกันพัฒนาตลาดประกันชีวิตให้เติบโตและ
เข้าสู่มาตรฐานสากล จึงควรแนะนาวิธีการคานวณจานวนเงินเอาประกันชีวิตอย่างมีหลักเกณฑ์ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้
วิธีที่ 1 กฎ 10 เท่าของรายได้ต่อปี เพื่อให้ครอบครัวที่ มีภาวะการปรับตัว คุ้มครองรายได้ หรือทุนมนุษ ย์
เชิงการหารายได้ในระยะยาว เป็นการคิดแบบง่าย ผู้มุ่งหวังจะได้ทาเบี้ยประกันต่าสุด ในอัตราอายุปัจจุบัน โดยไม่ต้อง
กังวลปัญหาสุขภาพและอัตราเบี้ยประกันในอนาคต
วิธีที่ 2 กฎ 5 เท่าของรายได้ต่ อปี เพื่ อให้ ครอบครัวที่ มี ภาวะการปรับ ตั ว คุ้ม ครองรายได้ เพื่ อให้ คนที่ อยู่
สามารถปรับตัว สร้างอาชีพได้อย่างไม่กังวล
วิธีที่ 3 กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี รวมภาระทางการเงินต่าง ๆ
วิธีที่ 4 ใช้ความสามารถในการเก็บออม ที่ 10% ของรายได้ต่อปี
วิธีที่ 5 ทุนประกันชีวิตแบบชดเชยด้วยอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแบบง่าย ๆ
วิธีที่ 6 ให้ทรัพย์สินสร้างรายได้ (Capital Retention Approach)

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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จากตัวอย่าง การคานวณจานวนเงินเอาประกันชีวิต : กรณีนายสมชาย
วิธีที่ 1 กฎ 10 เท่าของรายได้ต่อปี
จานวนเงินเอาประกันชีวิต
=
10 x รายได้รวม
จานวนเงินเอาประกันชีวิตนายสมชาย =
10 x [(35,000 x 12) + (35,000 x 3)]
=
10 x (420,000 + 105,000)
=
10 x 525,000
มีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก
=
5,250,000 บาท
วรทาความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์

า

ะเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
วิธีที่ 2 กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี
อไป
เอาประกั
น้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้จานวนเงิ
คาแนะนนาว่
า นชีวิต
นชีวิตนายสมชาย
รอ่านจดหมายเหล่านั้น และจาไม่ได้จวานวนเงิ
่าใครเป็นนผูเอาประกั
้สง่
สึกว่ามีผู้มุ่งหวังกาลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค

=
=
=
=
=

5 x รายได้รวม
5 x [(35,000 x 12) + (35,000 x 3)]
5 x [420,000 + 105,000]
5 x 525,000
2,625,000 บาท

วิธีที่ 3 กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี รวมภาระทางการเงินต่าง ๆ
จานวนเงินเอาประกันชีวิต
=
(5 x รายได้รวม) + ค่าผ่อนบ้าน + หนี้สิน + อื่น ๆ
– จานวนเงินเอาประกันชีวิตที่มี
จานวนเงินเอาประกันชีวิตนายสมชาย =
(5 x 525,000) + 1,500,000 – 100,000
– 40,000
=
3,985,000 บาท
หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ได้ค่าทาศพ 40,000 บาท และเงินสงเคราะห์กรณีตายอีกจานวนหนึ่ง
ประกันภัยกลุ่มคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท

บว่าคุณทามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ
เชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกั นชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
วิธีที่ 4นใช้ชีวคิตวามสามารถในการเก็
บออม ที่ 10% ของรายได้ต่อปี เป็นตัวกาหนดเบี้ยประกันภัย เพื่อหาจานวน
กาแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกั
จะไม่กล้า
เงินเอาประกันชีวิต ป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดส่งเบี้ยประกันในปีต่อ ๆ ไป
จากตั
อย่าการพั
งที่ 4.1
แบบกลุม่ ่มของบริ
ของบริษทั ษจำ�นวน
ัท จานวน
100,000
100,000
บาท
งสังคมและความสัมพันธ์ทางธุ
รกิจวได้
ฒนานายสมชาย อายุ 30 ปี มีสวัสดิการประกัน ชีวิตแบบกลุ
มีร ายได้
เดืเดือ น ต่นอปี 420,000 บาท เมื่อรวมโบนัส 3 เดือน จะมีรายได้รวม 525,000 บาท หากใช้หลัก
บาท
มีมรพัายได้
ากเงินงนคมมาเป็
ริ่ม ที่ ก ารเปลี่ ย นความสั
นจธ์ากเงิ
ทจางสั
ออม น10% ของรายได้ จะได้เบี้ยประกันภัย 525,000 x 10% = 52,500 บาท ที่นายสมชายมี
ะกันชีวิตเป็นธุรกิจทีความสามารถในการเก็
่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจบควรเป็
เบี้ยนประกั
ชาระเบี้ยประกันภัยความสามารถส่
และเฉลี่ยภัยร่วงมกั
หากมีนภภััยยได้ นาตัวเลขดังกล่าวไปคานวณหาจานวนเงินเอาประกันชีวิต สมมติให้ทาประกันชีวิต
พ ชาระเบี
ว่าประกันชีวิตเป็นธุแบบตลอดชี
รกิจแห่งการให้
ที่ไม่มีธ้ยุรประกั
กิจใดนภัย 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี สมชายอายุ 30 ปี มีอัตราเบี้ยประกัน 21.00 บาทต่อ
จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สามารถคานวณจานวนเงินเอาประกันชีวิตได้ดังนี้

ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
ลิขสิทในการแสวงหากำไรทางการค้
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
า
บและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1

52,500
× 1,000 = 2,500,000 บาท
21.00

ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประ
ดังนั้นนายสมชายควรมีจานวนเงินเอาประกันชีวิต 2,500,000 บาท หากนายสมชายต้องการมีความคุ
้มครอง
เพิ่มขึ้นจากความเสี่ยงในกรณีอื่น เช่นการคุ้มครองอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล จาเป็นต้องลดทุนประกัน ภัยลง เพื่อให้
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
มีเงินเหลือไปซื้ออนุสัญญาอื่น ๆ ได้
ประกันชีวิต
22
ประกันวินาศภัย
51
วิธีที่ 5 ทุนประกันแบบชดเชยด้ วยอัตราเงินเฟ้ อที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ แบบง่ าย ๆ
ประกันสุขภาพ
4
สมมติว่า ในอนาคต20 ปีข้างหน้า นายสมชายต้องการจานวนเงินเอาประกันประกั
ชีวิตทีน่มภัีมยูลต่ค่อ า 1,000,000 บาท
เทียบเท่าเงินในปัจจุบัน โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในอนาคตเป็น 3%
1
- ประกันชีวิต
จานวนเงินเอาประกันชีวิตแบบชดเชยด้วยอัตราเงินเฟ้อ
- ประกันวินาศภัย
1
= จานวนเงินเอาประกันชีวิต x (1 + อัตราเงิรวม
นเฟ้อเฉลี่ย)จานวนปีในอนาคต 79

= 1,000,000 x (1 + 3%)20
= 1,000,000 x 1.80
= 1,800,000 บาท ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

วิธีที่ 6 ให้ ทรัพย์ สินสร้ างรายได้ (Capital Retention Approach) 2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
แนวคิดคือ จะไม่นาทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้จ่าย หากเกิดอะไรขึ้นบริ
กับษผูัท้เอาประกั
นาเงินผลประโยชน์
จากบริษัท และเป็นบริษ
เป็นบริษนัทชีทีวิต่รให้
ับประกั
ภัยโดยตรง 23
ประกันชีวิตไปลงทุน เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้อยู่ในอุปการะ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2
ทรัพย์สินที่ต้องการ = รายได้ที่ต้องการต่อปี +

รายได้ที่ต้องการต่อปี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน – อัตราเงินเฟ้อ

จากตัวอย่าง หากนายสมชายต้องการสร้างรายได้ให้แก่ผู้อยู่ในอุปการะจานวน 200,000 บาท ต่อปี โดยมี
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 11 ต่อปี และคาดว่ามีอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3 ต่อปี
ทรัพย์สินที่ต้องการ

200,000
0.11-0.03
= 200,000 + 200,000
0.08

= 200,000 +

= 200,000 + 2,500,000
= 2,700,000 บาท

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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นายสมชายต้องมีจานวนเงินเอาประกันชีวิต 2,700,000 บาท เพื่อสร้างเป็นทรัพย์สินให้กับผู้อยู่ในอุปการะ
หากนายสมชายจากไป ผู้อยู่ในอุปการะจะนาเงินจานวนเงินเอาประกันชีวิตมาเป็นทรัพย์สิน แล้วนาไปลงทุนที่อัตรา
ผลตอบแทนคาดหวัง 11% โดยคาดว่าจะมีอัตราเงินเฟ้อ 3% ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้ปีละ 200,000 บาท แก่ผู้อยู่
ในอุปการะตลอดไป

ด้ านการเกษี
ยณอายุ
มีรายชื่อ และหาวิธ2.ีการติ
ดต่อ ทาบทาม
เพื่อรู้จัก
การให้าคงความสั
าแนะนมาด้พันานการเกษี
ยณอายุ ต้ องอาศัยความรู้ทางการเงินอื่น ๆ เข้ามาประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการ
วรทาความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้
ธ์
หุ้น กกองทุ
นรวมนลูทีก่ดค้ินา กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์จากประกันสังคม ที่ลูกค้าจะได้รับในอนาคต หรือ
ะเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวัลงทุ
งที่คนุ้นใน
เคยให้
ลายมาเป็
หากเป็นข้าราชการ ต้องนาเงินบานาญที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตมาชี้แจงแก่ลูกค้า เพื่อหาวิธีการที่จ ะสามารถมีเงิน
อไป
ยงพอยามเกษี
เพราะปั
น้านั้น นักขายระดับเพีโลกหลายท่
านให้ยคณาแนะน
าว่าจจุบันการมีอายุยืนก็เป็นความเสี่ยงที่สาคัญ ของมนุษย์ ประกันชีวิตแบบบานาญเป็น
รอ่านจดหมายเหล่าส่นัว้นนประกอบหนึ
และจาไม่ได้่งวของแผนเกษี
่าใครเป็นผู้สง่ ยณอายุของลูกค้า ไม่ใช่ทุกอย่างของแผนการเกษียณอายุ
กรมธรรม์
ประกันชีจริวงิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Link Life Insurance) เบี้ยประกัน ภัยที่บริษัท
สึกว่ามีผู้มุ่งหวังกาลังรอเขาอยู
่ ซึ่งในความเป็
ิตเรีโดยการใช้
ยกเก็บจากผู
้เอาประกั
มุ่งหวังรายใหม่ให้มีปประกั
ระสิทนธิชีภวาพ
เทคนิ
ค นภัยจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นค่าเบี้ยประกันชีวิต สาหรับการ
ให้ความคุ้มครองต่อการมรณะและเงื่อนไขการจ่ายเงินเมื่อมีการทรงชีพ และส่วนที่ 2 เป็นส่วนเงินลงทุนที่จะนาไป
ลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และข้อจากัดการลงทุนของผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทที่รับจัดการเงิน
ดังกล่าวจะออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เงินลงทุนส่วนนี้จึงไม่รับประกันผลตอบแทน
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) เป็นกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยจะมีการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งขึ้นอยู่
กับผลการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต แต่ไม่ต่ากว่าผลตอบแทนขั้นต่าที่ได้รับรองไว้
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัว
รันซ์ ถือเป็ นอีกเครื่องมือหนึ่งในการแนะนาลูกค้า เพื่ อเตรียมตัว เตรียมเงินให้เพียงพอในการเกษียณอายุ ต้องให้
คาแนะนาด้วยความสุจริต เป็นธรรม รวมทั้งใช้ความระมัดระวังเอาใจใส่ในการให้คาแนะนา โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้เอาประกันภัยเป็นสาคัญ มีหลักวิชาอันเป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมและมีเอกสาร
หลักแต่
ฐานที
่สามารถน
อ้างอิงได้ พร้อมทั้งอธิบายให้ทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อเท็จจริง
บว่าคุณทามันอย่างไร
ขึ้นอยู
่กับว่าคุามาใช้
ณต้องการ
เชื่ออย่างจริงจังว่า ทีธุ่มรีกิผจลกระทบอย่
ประกั นชีวิตางมี
ช่วนยผูัย้มสุ่าคั
งหวัญงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ เอาประกันภัยหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน ค่าธรรมเนียม
ๆ ไม่สนั บนสนุ
ผู้เอาประกั
กาแพงเบื้องต้นนี้ได้ต่ตัาวง แทนประกั
ชีวนิตให้
จะไม่
กล้า นภัยซื้อหรือขายคืน หน่ วยลงทุ น บ่อยครั้งหรือเกินกว่าสมควร เพื่ อหวังจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากการให้บริการ ผ่านการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
งสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา เมื่อปี 1920 จอห์น ดี ร็อคกี้เฟลเลอร์ มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ถูกผู้สื่อขาวถามว่า
“คุนณรวยขนาดนี้ ต้องมีอีกเท่าไหร่ถึงพอ” คาตอบที่เรียบง่ายจากปากของมหาเศรษฐีระดับ
ริ่ม ที่ ก ารเปลี่ ย นความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมมาเป็
โลกน “Just a little bit more” (ขออีกนิด ก็พอแล้ว) ความพอในเรื่องนี้ อาจจะขึ้นอยู่กับ
ะกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจ ควรเป็
ชาระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีความรู
ภัย ้สึกมากกว่าการคานวณเป็นตัวเลขก็ได้

ว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด

ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
ลิขสิทในการแสวงหากำไรทางการค้
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
า
บและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
แต่ในทางการเงิน ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถประเมินออกมาเป็นตัวเลข เพื่ออธิบายให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจถึง
ความจาเป็นและการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสายเกินไป
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประ
การให้คาแนะนาด้านการเกษียณอายุ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
1) กาหนดเป้าหมายและอายุที่ต้องการเกษียณ
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
2) คานวณเงินที่ต้องใช้ในวัยเกษียณ
ประกันชีวิต
22
3) คานวณเงินออมที่มีจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวัยเกษียณ
ประกันวินาศภัย
51
4) คานวณเงินที่ต้องการเพิ่มเพื่อวัยเกษียณ
ประกันสุขภาพ
4
5) กาหนดแนวทางการออม การลงทุน
ประกันภัยต่อ
6) ทบทวนและปรับปรุงแผนการเกษียณอย่างสม่าเสมอ
1
- ประกันชีวิต
ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุนั้น จะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุ- นประกั
ที่หลากหลาย
เช่
น
ประกั
น
นวินาศภัย
1
ชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ กองทุนรวม หุ้นสามัญ ตราสารหนี้
รวม
79
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพราะผลิตภัณฑ์การลงทุนแต่ละอย่างทาหน้าที่แตกต่างกัน มีวัต ถุประสงค์ต่างกัน ความเสี่ยง
ต่างกัน เพื่อสร้างผลกาไรให้มากพอจนทาให้แผนเกษียณอายุเป็นจริงขึ้นมาได้
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การวางแผนเกษียณอายุเป็นเรื่องที่มีขั้นตอนหลายประการ
และต้องมีากัการทบทวนแผนการ
บและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการก
ที่วางนั้นไว้ตามระยะเวลาที่กาหนด เพราะเวลาเป็นปัจจัยสาคัญ ยิ่งมีระยะเวลายาวนาน ความเสี่ยงจากการลงทุนยิ่งมี
แนวโน้มลดลง อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน ย่อมงอกงามไปตามระยะเวลาที
2.2 รายชื่ผ่อ่านไป
บริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ

บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษ
ตารางที่ 4.4 จานวนเงินทีต่ ้ องใช้ หลัและชื
งเกษีย่อณเต็มดังตารางที่ 1.2
ค่ าใช้ จ่ายต่ อเดือน
(บาท)

10

10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000

1,383,921
2,767,841
4,151,762
5,535,683
6,919,603
8,303,524
9,687,445
11,071,365
12,455,286
13,839,207

จานวนปี ทีค่ าดว่ าจะมีชีวติ อยู่หลังเกษียณ (ปี )
15
20

2,254,053
4,508,105
6,762,158
9,016,210
11,270,263
13,524,315
15,778,368
18,032,421
20,286,473
22,540,526

3,264,812
6,529,625
9,794,437
13,059,250
16,324,062
19,588,875
22,853,687
26,118,499
29,383,312
32,648,124

25

4,438,928
8,877,856
13,316,784
17,755,712
22,194,640
26,633,568
31,072,496
35,511,424
39,950,352
44,389,280

หมายเหตุ: จานวนเงินที่คานวณได้ มีการปรับค่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 3% ต่อลิปีขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
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เพื่อให้ง่ายต่อการแนะนา ตัวแทนประกันชีวิตสามารถใช้ตารางจานวนเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณเป็นกรอบใน
การให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่ผู้มุ่งหวังได้ ดังนี้
1. สอบถามผู้มุ่งหวังถึงเป้าหมาย และอายุที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ
2. สอบถามจานวนเงินที่ต้องใช้ในวัยเกษียณต่อเดือน
3. ค้นหาแบบประกัน ชีวิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกัน ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกัน ชีวิตแบบบานาญ หรือ
ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์
มีรายชื่อ และหาวิธีการติดต่อ ทาบทาม เพื่อรู้จัก
4. เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย ความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุน และประเมินความสามารถใน
วรทาความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
การชาระเบี้ยประกันภัยต่อปีของผู้มุ่งหวังเพื่อให้คาแนะนาที่เหมาะสม
ะเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวังที่คุ้นเคยให้กลายมาเป็นลูกค้า
5. ตอบข้อซักถามเมื่อผู้มุ่งหวังมีข้อสงสัยโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้มุ่งหวังเป็นสาคัญ
อไป
จากขั้นตอนข้างต้นเป็นเพียงการแนะนาอย่างง่าย แต่สามารถทาให้ผู้มุ่งหวังเห็นภาพความต้องการทางการ
น้านั้น นักขายระดับโลกหลายท่านให้คาแนะนาว่า
เงิน และความจ าเป็ น ในอนาคต ซึ่ งอาจไม่ เพี ย งพอต่ อความจ าเป็ น ที่ เกิด ขึ้น จริง จึ งต้ องมี การทบทวนและเสนอ
รอ่านจดหมายเหล่านั้น และจาไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สง่
ผลิตภัณ ฑ์ทางการเงินอื่น ๆ หรือแนะนาช่องทางให้กับผู้มุ่งหวังได้รับทราบ เพื่อทาให้แผนการเกษียณอายุมีความ
สึกว่ามีผู้มุ่งหวังกาลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
สมบูรณ์และตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและมุ่งหวังผลประโยชน์ของ
มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค
ลูกค้าเป็นหลัก ทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และใช้บริการในระยะยาว
จากตัวอย่าง หากนายสมชายคาดว่าตนเองจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณอีก 20 ปี โดยจะเสียชีวิตเมื่ออายุประมาณ
80 ปี หากหลังอายุ 60 ปี นายสมชายอยากมีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือน 30,000 บาท จากตารางที่ 4.4 ในทาง
ทฤษฎี นายสมชายควรมีทรัพย์สิน 9,794,437 บาท เตรียมไว้ใช้ชีวิตยามหลังเกษียณโดยไม่จาเป็นต้องหารายได้ และ
เมื่อนายสมชายเสียชีวิต ขณะที่มีอายุ 80 ปี เงินที่นายสมชายเก็บสะสมไว้ก็จะหมดลง ไม่มีมรดกส่งทอดไปยังทายาท
ถ้าเราใช้สมมติฐานให้ทรัพย์สินสร้างรายได้ (Capital Retention Approach)

า

ทรัพย์สินที่ต้องการ = รายได้ทตี่ ้องการต่อปี +

รายได้ที่ต้องการต่อปี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน – อัตราเงินเฟ้อ

ต้องการมีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือน 30,000 บาท หรือ 360,000 บาท
บว่าคุณทามันอย่างไร แต่ขึ้นจากตั
อยู่กับวอย่
ว่าคุางณหากนายสมชาย
ต้องการ
เชื่ออย่างจริงจังว่า ต่ธุอรปีกิจโดยมี
ประกัอนัตราผลตอบแทนที
ชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง่คาดหวังจากการลงทุนเท่ากับ ร้อยละ 10 ต่อปี และคาดว่ามีอัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 3
กาแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า
360,000
ทรัพย์สินที่ต้องการ
= 360,000 +
0.10-0.03
งสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
360,000
ริ่ม ที่ ก ารเปลี่ ย นความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมมาเป็ น = 360,000 +
0.07
ะกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจ ควรเป็น
ชาระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย = 360,000 + 5,142,857
ว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด = 5,502,857 บาท

ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
ลิขสิทในการแสวงหากำไรทางการค้
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
า
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2.1 จานวนบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทย ณ วันที่ 1
ปัญหาของสมมติฐานนี้คือ นายสมชายต้องมีความสามารถในการหาทางลงทุนให้ได้ผลตอบแทนร้อยละ 10
ต่อปีทุกปี ในช่วงเวลาที่นายสมชายมีอายุ 60-70 ปี สภาพร่างกายนายสมชายอาจจะยังคงสามารถจัดการบริหารได้ แต่
่ 1.1 จานวนบริษัทประ
ช่วงอายุ 70-80 ปี นายสมชายจะยังคงสามารถหรือไม่สามารถทาได้ วิธีการนี้นายสมชายจะยังคงมีมรดกให้กตารางที
ับทายาท
เป็นจานวน 5,502,857 บาท ตัวแทนประกันชีวิตจึงจาเป็นต้องรับผิดชอบต่อการให้คาแนะนาที่เหมาะสมกับฐานะของ
บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จดทะเบียนในประเทศไทย
ลูกค้า และสามารถรองรับภาระทางการเงินในอนาคตของลูกค้าด้วย
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย
ประกันสุขภาพ
ประกันภัยต่อ
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัย
รวม

22
51
4
1
1
79

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2.2 รายชื่อบริ ษทั ประกันชีวิตในประเทศไทย ปัจจุบันจ
บริษัท เป็นบริษัทที่รับประกันภัยโดยตรง 23 บริษัท และเป็นบริษ
และชื่อเต็มดังตารางที่ 1.2

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

4-23 การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 4-3

า

การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า

4-23

บรรณานุกรม

นอร์แมน จี. เลอวีน. (2555). คุณทาได้ Yes you can. มนตรี แสงอุไรพร ประสาน ตันติสัจธรรม และสุรเทพ โลหิตกุล (แปล).
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ Proactive Training.
. (2545). ถนนสู่ MDRT. มนตรี แสงอุไรพร. (แปล). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ อินชัวรันซ์ มาร์เก็ตติ้ง.
มีรายชื่อ และหาวิธศูีกนารติ
ต่อมทาบทาม
เพื่อรู้จัก ้ ต ลาดทุ น สถาบั น กองทุ น เพื่ อ พั ฒ นาตลาดทุ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย.
ย์ ส่ งดเสริ
การพั ฒ นาความรู
(2553).างความสั
การวางแผนประกั
วรทาความเข้าใจถึงเทคนิคการสร้
มพันธ์ นภัย. กรุงเทพฯ.
Joshua
and Matterson
ะเปลี่ยนจากผู้มุ่งหวัCorrigan
งที่คุ้นเคยให้
กลายมาเป็
นลูกค้า Wade. (2010). A Holistic Framework for Lifecycle Financial Planning. Sydney:
The Institute of Actuaries of Australia.
อไป
Insurance
andา Research Association, Inc. Volume 1 of LIMRA’s Agent Development Library.
น้านั้น นักขายระดับLife
โลกหลายท่
านให้Marketing
คาแนะนาว่
รอ่านจดหมายเหล่านั้น และจThis
าไม่Iได้Believe
ว่าใครเป็Concept
นผู้สง่ of Life Insurance. Hartford Connecticut. 1987.
www.sanook.com สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2558.

สึกว่ามีผู้มุ่งหวังกาลังรอเขาอยู่ ซึ่งในความเป็นจริง
มุ่งหวังรายใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคนิค

บว่าคุณทามันอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ
เชื่ออย่างจริงจังว่า ธุรกิจประกั นชีวิตช่วยผู้มุ่งหวัง
กาแพงเบื้องต้นนี้ได้ ตัวแทนประกันชีวิตจะไม่กล้า

งสังคมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ การพัฒนา
ริ่ม ที่ ก ารเปลี่ ย นความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมมาเป็ น
ะกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เอาจากผู้คน แต่ธุรกิจ ควรเป็น
ชาระเบี้ยประกันภัยและเฉลี่ยภัยร่วมกัน หากมีภัย
ว่าประกันชีวิตเป็นธุรกิจแห่งการให้ที่ไม่มีธุรกิจใด

ประกันภัย ห้ามนำไปใช้
ลิขสิทในการแสวงหากำไรทางการค้
ธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกั
า
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